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Sikanol
®
 S 

Aditivo concentrado, plastificante e estabilizador para 
argamassas de assentamento e reboco. 

Descrição do 
Produto 

Sikanol® S é um aditivo de base sintética concentrado que proporciona às 
argamassas frescas efeitos altamente plastificantes e estabilizadores, tornando-as 
de consistência mais plástica e com constante lubrificação.  

Usos É indicado para argamassas de rebocos internos, externos e para assentamento 
de alvenarias de um modo geral, principalmente para grandes áreas. 

Características/ 
Vantagens 

� Permite bombeamento de argamassas a grandes alturas, com menor 
solicitação de equipamentos 

� Aumenta a coesão das argamassas 
� Proporciona argamassas mais leves e estáveis 
� Elimina a exsudação 
� Aumenta o poder de molhagem, resultando em menor utilização de água 
� Diminuição da absorção 
� Evita retração e fissuramentos 
� Permite obter excelentes acabamentos 
� Maior aproveitamento (rendimento), com a eliminação de perdas 
� Substitui parte da cal e, em alguns casos, substitui totalmente a mesma, para 

efeitos de trabalhabilidade e plasticidade 
� Sikanol® S é compatível com todos os tipos de cimento 

 

 

Dados do Produto  

Forma  

Aspecto / cor Líquido marrom 

Embalagem Tambor com 200l 

Estocagem  

Condições de 
estocagem / Validade 

12 meses a partir da data de produção, se estocado apropriadamente nas 
embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e +35°C. 
Protegido da luz direta do sol e do gelo. 

Dados Técnicos  

Composição básica Breu saponificado 

Densidade 1,0 kg/l 

pH 12,5 

Informação do 
Sistema 

 

Detalhes de Aplicação  

Consumo / Dosagem 50 a 300ml para cada saco de cimento (50 kg) 
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Modo de Emprego Sikanol® S é adicionado à água de amassamento conforme o consumo indicado. 
Fazer a mistura da argamassa de preferência em argamassadeira ou betoneira. 
Utilizar sempre areia média e limpa. 

Obs: 

 • A dosagem ideal é determinada em casa caso, através de ensaios preliminares 
nas mesmas condições da obra, verificando a compatibilidade com o cimento a ser 
usado. 

 • A argamassa poderá ficar fraca se utilizar areia fina que exige grande consumo 
de água. 

Traços recomendados: 

Local de utilização Traço (cimento:areia) 

Assentamento e revestimento interno Até 1:8 (em volume) 

Revestimento externo Até 1:6 (em volume) 

Compatibilidade Sikanol® S é compatível com outros aditivos da linha Sika, para tal sugere-se
entrar em contato com o Departamento Técnico da Sika Brasil 

Base dos Valores Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. 
Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de 
nosso controle. 

Informações de 
Segurança e 
Ecologia 

Para mais informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos 
consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que 
contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e 
outros dados de segurança pertinentes. 

Nota Legal As informações e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e 
utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no 
conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, 
manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no 
estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são 
de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou 
aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade 
decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta 
informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra 
recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser 
observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de 
venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões 
mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos, que serão entregues 
sempre que solicitadas. 
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